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Cul tura de pau
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La Tardor Solidària torna a Sant Andreu, i ho fa posant el 
focus, aquest any, en la cultura de pau i fent del districte 
de Sant Andreu un agent més en la construcció d’una 
ciutat de pau, des de la dimensió local a la global. També 

dona continuïtat al tema treballat a la XXIV Audiència Pública: 
Barcelona, ciutat de pau, durant el curs 2018-2019, amb 
instituts de secundària de Barcelona. 

La cultura de pau, segons la UNESCO, és un conjunt de valors, 
actituds i comportaments que reflecteixen el respecte a la 
vida, a l’ésser humà i la seva dignitat. La cultura de pau posa 
en primer pla els drets humans, el rebuig a la violència en 
totes les seves formes i l’adhesió als principis i llibertat, justícia, 
solidaritat i tolerància, així com la comprensió entre els pobles, 
els col·lectius i les persones.

Al programa trobareu activitats de diferent format als barris de 
Baró de Viver, Bon Pastor, El Congrés i els Indians, la Sagrera, 
Navas, Sant Andreu de Palomar i Trinitat Vella, impulsades 
pel Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional i la Taula 
d’Economia Cooperativa Social i Solidària. 

Veïnes i veïns hi podreu participar i reflexionar a través 
d’exposicions, tallers, xerrades, espectacles, documentals, 
matinal infantil per la pau o concerts, i fer-ho sobre la 
construcció de la pau des de diferents dimensions: la 
convivència no violenta amb el nostre entorn, la gestió de 
conflictes, les conseqüències de les guerres... amb l’objectiu 
de prendre consciència de la necessitat de vetllar per la pau 
a escala local i global. 

El dia 9 de novembre se celebrarà la Festa de Solidaritat 
a la plaça d’Orfila sota el lema “En clown de pau” amb l’objectiu 
d’apropar la tasca que moltes i molts professionals duen a 
terme per aconseguir la pau allà on van, tenint com a eina el seu 
nas vermell per arrencar somriures a persones petites i grans.
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Aquest any, com a novetat, us convidem 
a l’acte de presentació de la Tardor 
Solidaria 2019 on podreu conèixer 
la programació de primera mà del 
Districte dedicada a la Cultura de Pau.

El dia 18 d’octubre al Centre Cívic 
Trinitat Vella a partir de les 18 h 
podreu gaudir de les següents 
activitats:

18 h Presentació a càrrec de la 
meravellosa clown Merche Ochoa 
on comptarem amb intèrprets de 
llengua de signes. 

18.45 h Concert “MusicaAula Missió Kènia”,
projecte de Bitlab i Arquitectes sense Fronteres 
i degustació a càrrec de Diomcoop, 
una cooperativa d’iniciativa social. 

20 h Finalització de l’acte i lliurament 
del programa de la Tardor Solidària 2019.

ACTE DE PRESENTACIÓ 
DE LA TARDOR SOLIDÀRIA

 Divendres 18 d’octubre

 Lloc: Centre Cívic Trinitat Vella
Organitza: Districte de Sant Andreu
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DIJOUS 10 D’OCTUBRE
Cinema-fòrum

 18.45 h 
 Lloc: Centre Cívic de la Sagrera 

“La Barraca”
Organitza: Projecte Pantalla 
BCN de l’ICUB

Curtmetratge: “Soleà: els 
nets dels altres catalans”
Una mirada introspectiva als nets 
d’immigrants andalusos dels anys 
cinquanta a Catalunya. La música 
de Julián Arcas mostra la pèrdua 
cultural generada per la falta de 
polítiques d’integració social.

Cinema: “El periple,  
la vella llum d’Europa”
73 minuts d’emocions on la 
impotència del protagonista viatja 
als camps de refugiats de la guerra 
de Síria a Grècia per mesclar-se amb 
els drames dels refugiats que fugen 
de les guerres, per entendre com 
afecta el franquisme sociològic a 
l’actual desmemòria, por i resignació 
que literalment apaga els llums 
de la democràcia. La consciència 
ciutadana representada pel 
responsable del far, net del torrer 
del far de l’illa de Buda, es desvetlla 
com a contradictòria, una mescla de 
la innocència dels records d’infància 
i l’adoctrinament feixista que ens 
transporta amb els seus passos a 
l’abisme del far de cap Biarra a Port.

 Públic adult
Entrada lliure fins a omplir 
aforament

DIJOUS 17 D’OCTUBRE
Presentació del projecte 
“Biblioteca Bon Pastor: 
espai lliure de violència”

 De 17.30 a 19 h
 Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organitza: Biblioteca Bon Pastor

La Biblioteca Bon Pastor 
s’inaugura com a espai lliure 
de violència i ho celebrem amb 
un contacontes especial alhora 
que la joventut participa en un 
taller per aprendre a detectar les 
microviolències que ens envolten.

 Públic familiar

Xerrada: “Contribucions  
de les economies solidàries 
als processos de pau”

 18 h
 Lloc: Can Xes (Recinte 

de la Fabra i Coats)
Organitza: Cooperativa  
La Fàbrica, en col·laboració  
amb XES-Sant Andreu i l’ICIP
Els Acords de pau a l’Havana entre 
les FARC i el Govern colombià van 
recollir un seguit de propostes 
per facilitar la transició a la pau; 
un gruix important d’aquestes 
mesures consistien en l’impuls de 
mesures socioeconòmiques per 
generar activitat econòmica basada 
en la promoció d’empreses dins 
el que seria l’economia solidària 
a les zones (majoritàriament 
rurals) on s’havien donat conflictes 
armats. La Fàbrica, cooperativa, 
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amb la col·laboració de XES, 
ha impulsat una iniciativa per 
sumar cooperatives, entitats i 
institucions catalanes en aquest 
procés. S’exposarà aquesta idea i 
el projecte que s’està dinamitzant.

 Públic adult

DIVENDRES 18 D’OCTUBRE
Xerrada: Avançar cap 
a una cultura de pau

 19 h
 Lloc: Espai 30- Ateneu 

Sagrerenc
Organitza: Espai 30-Ateneu 
Sagrerenc i La Sagrera es mou en 
col·laboració amb Justícia i Pau

Aquesta xerrada reflexiona 
sobre els reptes més importants 
per construir la pau al món, fent 
especial èmfasi en el diàleg, 
la diplomàcia, la mediació, el 
desarmament, el control del 
comerç d’armes i la filosofia de la 
no-violència. A càrrec del director 
de Justícia i Pau, Eduard Ibáñez. 

 Públic adult

DISSABTE 19 D’OCTUBRE
Matinal: Festa per la pau

 De 10.30 a 13.30 h
 Lloc: plaça Can Galta Cremat, 1

Organitza: Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu, 
Societat Cultural i Esportiva La 
Lira i Centre Cívic Sant Andreu

Matinal de jocs i activitats a la 
plaça per difondre la cultura de 
pau fomentant una actitud de 
convivència no violenta amb el 
nostre entorn més proper, així 
com prenent consciència de la 
necessitat de vetllar per la pau 
a escala global. Al racó de la 
Petita Biblioteca Ideal es llegiran 
contes infantils que promoguin la 
conscienciació cap a una societat 
inclusiva, solidària i igualitària.  
El taller de risoteràpia ajudarà 
a veure la vida des de l’alegria, 
adoptant una perspectiva positiva 
davant situacions quotidianes.  
Vine a jugar, llegir i riure per la pau!

 Tots els públics

DILLUNS 21 D’OCTUBRE
Taller: “Desmuntem  
les fake news, una arma 
més dels conflictes”

 De 18 a 20 h
 Lloc: Biblioteca  

Ignasi Iglésias-Can Fabra
Organitza: Biblioteques  
del districte de Sant Andreu

Les fake news esdevenen una  
arma poderosa en els conflictes 
bèl·lics. Es difonen informacions 
fal·laces i interessades per minar 
l’altre i així enquistar el conflicte  
i bloquejar les possibilitats de pau. 
Aprendre a detectar i desmuntar 
aquestes mentides que corren per 
internet i les xarxes socials és clau.

 Públic adult i juvenil

Tardor
solidària
2019
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DIMARTS 22 D’OCTUBRE
Documental: “We Exist”, 
de Lucian Segura 

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural
Organitza: Casal de Barri  
Congrés-Indians i Centre Cívic 
Can Clariana Cultural

We exist és un documental 
musical de 45 minuts que combina 
actuacions de músics d’Àfrica  i 
de l’Orient Mitjà amb imatges  de 
persones exiliades i refugiades que 
intenten escapar del perill,  la fam i 
la guerra a la conca del Mediterrani. 
Lluny del sensacionalisme, la 
poètica d’aquestes imatges 
testimonia la dimensió humana 
d’una tragèdia en curs.

 Públic adult

DIJOUS 24 D’OCTUBRE
Contacontes

 18 h
 Lloc: Biblioteca Trinitat Vella- 

José Barbero
Organitza: Biblioteca Trinitat 
Vella- José Barbero

Viatgem pel món amb contes 
divertits i amb valors. Redescobreix 
clàssics i aprèn noves històries 
amb el Pallasso Pau.

 Públic familiar

Presentació del 
projecte guanyador del 
Premi Solidaritat 2018 
“Solidarització del cultures”

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural
Organitza: DNíger.cat

Es presentarà els resultats del recull 
de les cartes intercanviades entre 
joves que viuen al Foyer de Torodí 
al Níger i joves de l’Institut Alzina.

DIVENDRES 25 D’OCTUBRE
Contacontes: “Les 
històries de la Frieden”, 
de la Cia. Patawa

 17.30 h
 Lloc: Pati del CEIP Dr.Ferran 

i Clua
Organitza: Centre Cívic Can 
Clariana Cultural

La Frieden és un personatge 
màgic que viatja per tot el món 
amb el seu vestit de colors i 
el seu follet Bonifacio, que viu 
en una casa de cartró. Ella, 
tot i que no ho sembla, té més 
de 500 anys, ha visitat molts 
indrets de la terra i sap un munt 
d’històries. I, curiosament, sap 
històries que ajuden les persones 
a conviure en pau. Activitat 
recomanada a partir de 3 anys.

 Públic familiar
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Concert: “Orpheus XXI, música 
per la vida i per la dignitat”

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural
Organitza: Casal de Barri  
Congrés-Indians i Centre Cívic 
Can Clariana Cultural
Orpheus XXI és un conjunt musical 
i un projecte social avalat per Jordi 
Savall i integrat per músics migrants 
i refugiats procedents de la conca 
mediterrànies. A través d’instruments 
tradicionals com el llaüt, el qanun 
o les percussions nord-africanes, 
Orpheus XXI ens convida a un viatge 
que ens portarà de Catalunya a 
Armènia, Síria, Israel o el Marroc 
mitjançant un doble denominador 
comú: l’emoció i el diàleg intercultural.
Espectacle dins del circuit 
Barcelona Districte Cultural

 Públic adult.
Cal inscripció prèvia a través del 
web www.canclariana.cat o bé 
presencialment al centre cívic.

VIII Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya (FESC)

 Acte inaugural al vespre
 Lloc: Recinte de Fabra i Coats

Organitza: Xarxa d’Economia 
Solidària (XES)
La Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya és un aparador de tots 
els productes i serveis necessaris 
per cobrir les necessitats de la 
nostra vida quotidiana a través de 
l‘economia social i solidària (ESS).

 Tots els públics

DISSABTE 26 D’OCTUBRE
Contacontes: “Refugi de 
contes”, de la Cia. Patawa

 12 h
 Lloc: Plaça del Centre Cívic 

Can Clariana Cultural
Organitza: Casal de Barri  
Congrés-Indians i Centre Cívic 
Can Clariana Cultural

L’Olivia i la Lluna estan fent un 
dels seus viatges quan es troben 
amb un grup de gent que camina 
cansada i arrossegant maletes. 
És així com descobreixen que 
les guerres fan fugir un munt de 
famílies que al final no tenen on 
viure: els refugiats. Una sessió 
amb tres contes per explicar 
com els conflictes armats 
generen la fugida de persones 
que necessiten refugi. Activitat 
recomanada a partir de 3 anys.

 Públic familiar

Teatre: “No parlis 
amb estranys”, de la 
Cia. INTENTANT

 19 h
 Lloc: Casal de Barri  

Congrés-Indians
Organitza: Casal de Barri  
Congrés-Indians i Centre Cívic 
Can Clariana Cultural

No parlis amb estranys és  
un mosaic d’històries on cada peça 
presenta testimonis de les ferides 
que va deixar la guerra  
i el franquisme en la nostra 
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societat i que, en molts casos, 
s’han transmès de generació en 
generació. Són relats de persones 
properes que conformen un ventall 
d’actituds diferents: còmplices  
i víctimes, represaliats i delators...

 Públic adult

VIII Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya (FESC)

 De 10 a 20.30 h
 Lloc: Recinte de Fabra i Coats

Organitza: Xarxa d’Economia 
Solidària (XES)

La Fira d’Economia Solidària de 
Catalunya és un aparador de tots 
els productes i serveis necessaris 
per cobrir les necessitats a través de 
l‘economia social i solidària (ESS).

 Tots els públics

DIUMENGE 27 D’OCTUBRE
VIII Fira d’Economia Solidària 
de Catalunya (FESC)

 De 10 a 14.30 h 

 Lloc: Recinte de Fabra i Coats
Organitza: Xarxa d’Economia 
Solidària (XES)

 Tots els públics

DILLUNS 28 D’OCTUBRE
Taller: “Desmuntem  
les fake news, una arma 
més dels conflictes”

 De 18 a 20 h
 Lloc: Biblioteca  

La Sagrera- Marina Clotet
Organitza: Biblioteques  
del districte de Sant Andreu

 Públic adult i juvenil

DIMARTS 29 D’OCTUBRE
Taller: Resolució de 
conflictes entre el veïnat 
i les associacions

 De 18 a 20 h
 Lloc: Casal de Barri Torre  

de la Sagrera
Organitza: Casal de Barri Torre 
de la Sagrera i Torre Jussana

Com entenem el conflicte con una 
oportunitat? Veurem els conflictes 
com un element de creixement i 
benestar personal i comunitari. 
Una visió que ens permetrà gaudir 
de més cohesió social, així com la 
construcció d’una cultural de la pau. 
Un taller que combinarà una part 
teòrica amb una altra d’experiència.

 Públic adult
Cal inscripció prèvia a  
info@torredelasagrera.cat
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Docfòrum:  
“Solo las palomas vuelan”

 18.30 h
 Lloc: Centre Cívic Navas

Organitza: Centre Cívic Navas

El que va començar com un 
aixecament pacífic contra el 
president Al-Assad (2011) es va 
convertir en un brutal i sagnant 
guerra civil. Ha provat un dels 
èxodes més importnats de la 
història recent (ACNUR). Durant 
l’abril de 2018 l’equip de la 
fotògrafa i realitzadora Concha 
Fernàndez va viure amb algunes 
d’aquestes persones refugiades 
sirianes, en dos campaments 
situats al Líban.  Júlia Camacho, de 
Contaminando sonrisas, associació 
de circ social que va treballar als 
campaments al Líban en el mateix 
període, presentarà el documental. 

 Públic adult

DIMECRES 30 D’OCTUBRE
Taller: La Batalla Final

 18 h
 Lloc: Biblioteca Trinitat Vella- 

José Barbero
Organitza: Centre Cívic Trinitat 
Vella/ Biblioteca Trinitat Vella-
José Barbero

En molts casos, la  música ha 
servit com a vàlvula per evitar una 
resolució agressiva dels conflictes 
com pot ser a través d’estils com 
el krump i la capoeira. L’alumnat 
detecta quin tipus de violència pateix 
al seu entorn i utilitza la creació 
d’un rap personal com a resposta 
assertiva davant d’aquesta.

 Públic de secundària

DIJOUS 31 D’OCTUBRE
Xerrada: Refugiats sirians

 18.30 h
 Lloc: Biblioteca  

La Sagrera – Marina Clotet
Organitza: ONGD Alkaria/ 
Biblioteca La Sagrera –  
Marina Clotet

Arran de l’inici de la guerra de Síria 
el 2011, 5,6 milions de persones  
van fugir del seu país cap a l’exili.  
El 95 % d’aquests sol·licitants d’asil 
es van establir en països veïns 
com el Líban, que ha acollit més 
d’un milió de persones refugiades 
sense tenir capacitat per absorbir-
les. En aquesta xerrada debatrem 
preguntes com:  
En quina situació viuen actualment 
aquestes persones? Quines 
perspectives de futur tenen? 
Podran tornar a Síria algun dia?

 Públic jove i adult
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DIMARTS 5 DE NOVEMBRE
Contacontes: Contes 
per la pau

 De 17.30 a 18.30 h
 Lloc: Centre Cívic Navas

Organitza: Vols-Navas

Tarda de contes adreçada a infants 
de 3 a 10 anys. Jocs cooperatius 
i integradors per anar construint 
dinàmiques de pau mentre juguem 
i passem una bona estona.

 Públic infantil i familiar

DIMECRES 6 DE NOVEMBRE
Cinefòrum: “Todos 
tenemos sangre roja”

 18 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organitza: Centre Cívic  
Bon Pastor

Curtmetratge realitzat pel grup  
de joves del projecte Xarxa, de 
la Fundació Akwaba, amb la 
col·laboració de l’associació El 
Cine Secreto, de Barcelona, que 
parla sobre el racisme als barris. 
La història serveix com a base per 
reflexionar sobre les diferents 
cultures que conviuen a Catalunya 
i per proposar noves formes 
de convivència no violenta.

 Públic juvenil

DIJOUS 7 DE NOVEMBRE
Taller: “Desmuntem  
les fake news, una arma 
més dels conflictes”

 De 17.30 a 19.30 h
 Lloc: Biblioteca Bon Pastor

Organitza: Biblioteques  
del districte de Sant Andreu

 Públic adult i juvenil

Documental: “The Last 
Guardians”, d’Adam 
Punzano i Joe Tucker

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 

Cultural
Organitza: Casal del Barri  
Congrés-Indians i Centre Cívic 
Can Clariana Cultural

El FICMA presenta un documental 
sobre comunitats indígenes 
zàpara i quítxua de l’Amazònia 
equatoriana, exposades a les 
amenaces de les indústries 
extractives.  En un context de crisi 
climàtica i degradació ambiental, 
le pel·lícula se suma a la creixent 
onada de consciència sobre el 
valor dels coneixements indígenes 
per a la comunitat global. La 
projecció anirà seguida d’un debat.

Activitat dins del cicle 
Claqueta i Acció 

 Públic adult
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DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE
Taller de capoeira, una 
eina per a la transformació 
de conflictes

 18 h
 Lloc: Espai Jove Garcilaso

Organitza: Fundació Akwaba/
Espai Jove Garcilaso

La capoeira és un art provinent de 
l’esclavitud del Brasil que només 
es pot practicar en grup. Cada 
participant té un paper important 
perquè una roda de capoeira pugui 
esdevenir. De la mateixa manera, al 
grup-classe o a la societat, totes les 
persones (amb les seves emocions 
i necessitats) es poden relacionar i 
actuar per a una bona convivència.

 Públic juvenil

Espectacle:  
Maleïdes les guerres

 19 h
 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor

Organitza: Centre Cívic  
Bon Pastor

Com expressar la complexitat del 
desastre de la guerra? L’espectacle 
Maleïdes les guerres (i aquell qui 
les va fer) mostra, a través de 
l’al·lusió i l’el·lipsi, l’anihilació de 
l’ésser humà com a conseqüència 
del conflicte bèl·lic: les paraules 
de Lali Barenys, la música de 
Carles Beltran i el cant de Namina 
reivindiquen, a l’uníson, una altra 
manera de resoldre els conflictes.

 Públic adult

DISSABTE 9 DE NOVEMBRE
Itinerari: El Refugi 307: 
Barcelona sota les bombes

 11 h
 Lloc: Punt de trobada a determinar 

Organitza: Centre Cívic Bon Pastor
Visitarem el Refugi 307, un dels 
refugis antiaeris construïts durant la 
Guerra Civil per protegir la població 
dels bombardejos indiscriminats 
que va patir Barcelona. Excavat 
al Poble-sec, és un dels millors 
exemplars conservats i esdevé 
un autèntic memorial de la 
lluita per la supervivència i 
el desastre de les guerres.

 Públic adult
Cal inscripció prèvia presencial al 
CC Bon Pastor o tel. 93 314 79 47

Concert Jazz & Rice
 Lloc: plaça de Can Fabra

Organitza: Ateneu l’Harmonia  
i Tallers de Músics
Arrossada popular amenitzada 
amb música jazz de l’alumnat 
de Taller de Músics. 

 Venda de tiquets a Ateneu 
l’Harmonia. 

DIMARTS 12 DE NOVEMBRE
Taller: “Desmuntem  
les fake news, una arma 
més dels conflictes”

 De 12 a 14 h
 Lloc: Biblioteca Trinitat Vella-  

J. Barbero
Organitza: Biblioteques  
del districte de Sant Andreu

 Públic juvenil. Activitat per a 
alumnes de l’ESO Comas i Solà.

Tardor
solidària
2019
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En aquest edició de la festa de la 
solidaritat, sota el lema “En Clown 
de Pau” volem apropar la tasca que 
moltes i molts professionals duen a 
terme per aconseguir la pau allà on 
van, tenint com a eina el seu nas 
vermell per arrencar somriures a 
persones petites i grans.

Començarem amb el taller 
“Regals per la pau” on podreu 
contribuir amb la creació de regals 
immaterials a la construcció de la 
pau al vostre entorn. 

FESTA DE LA SOLIDARITAT
 Dissabte 9 de novembre, d’11 a 14 h

En paral·lel podreu gaudir 
d’activitats i espectacles relacionats 
amb el circ, els pallassos i les 
pallasses.

Duran tot l’esdeveniment, les 
Formigues de Sant Pacià organitzen 
una recollida d’aliments per al 
rebost solidari de Sant Andreu.

No podeu faltar!

 Lloc: Plaça Orfila. En cas de pluja, la Festa es traslladarà 
a l’Auditori de la Biblioteca Ignasi Iglésias- Can Fabra.
Organitza: Districte de Sant Andreu

Interpretació en llengua de signes

RECOLLIDA D’ALIMENTS PER  
A LA DISTRIBUCIÓ SOLIDÀRIA D’ALIMENTS  
DE SANT ANDREU (DISA SANT ANDREU)

Recollida d’aliments i productes d’higiene personal i de la llar durant 
tota la tardor als equipaments del districte.
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Les fake news esdevenen una arma 
poderosa en els conflictes bèl·lics. 
Des de les diferents parts es difonen 
informacions fal·laces i interessades 
per minar l’altre, per enquistar el 
conflicte, i bloquejar l’intercanvi i les 
possibilitats de pau. Per això, aprendre 
a detectar i desmuntar aquestes 
mentides que corren per internet i les 
xarxes socials resulta clau.

Aprendre a verificar continguts 
digitals ajuda a erosionar la 
propaganda i promoure la pau. En 
aquesta xerrada-debat, debatrem 
sobre el paper de les fake news en els 
conflictes bèl·lics i proporcionarem 
coneixements i habilitats per verificar 
fotografies, vídeos, informacions, 
webs i comptes de xarxes socials.

CICLE TALLERS “DESMUNTEM LES FAKE 
NEWS, UNA ARMA MÉS DELS CONFLICTES”  
A LES BIBLIOTEQUES DEL DISTRICTE

21/10/19 de 18 a 20 h
Biblioteca Ignasi Iglésias- 
Can Fabra
-----------------------------------------

28/10/19 de 18 a 20 h
Biblioteca La Sagrera-
Marina Clotet
-----------------------------------------

07/11/19 de 17.30 a 19.30 h
Biblioteca Bon Pastor
-----------------------------------------

12/11/19 de 12 a 14 h
Biblioteca Trinitat Vella-  
J. Barbero
(activitat per a alumnes de l’IES 
Comas i Solà)

Organitza: Biblioteques del Districte de Sant Andreu

Mitjançant una sessió introductòria i 
una de rodatge, l’alumnat treballa en 
un espot de sensibilització en relació 
amb l’eix temàtic de la Tardor Solidària 
2019 “ En clau de pau”.

Al desembre, dins del programa 
d’activitats de la Festa de Nadal a 
l’Espai Jove Garcilaso, es projectaran els 
quatre espots resultants de la Tardor 
d’aquest any.

ESPOTS TARDOR SOLIDÀRIA

Organitza: Espai Jove 
Garcilaso i Instituts de 
secundària del Districte

Més informació a: 
espaijovegarcilaso.org

Contacte: 
audiovisualsgarcilaso@gmail.com

Tardor
solidària
2019
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TALLERS SOBRE CULTURA DE PAU 
Amb l’objectiu d’aproximar als 
veïns i veïnes de Sant Andreu 
eines i recursos creatius per 
educar en la pau i la resolució 
de conflictes, la proposta del 
Districte és organitzar uns tallers 
amb l’entitat Creart, per treballar, 
a través de diferents llenguatges 
artístics, la cultura de pau. 

L’ONG Creart treballa en 
els àmbits de la cooperació 
internacional i de l’educació 
per a la justícia global des 
de 2006, portant projectes 
d’acompanyament psicosocial 
a través de l’art a grups de 
població refugiada o desplaçada 
en context de guerra o 
postconflicte i desastres naturals 
a Iran, Afganistan i sobretot a la 
Franja de Gaza. 
 

 Lloc: Diferents indrets dels barris.
Consulteu la data d’aquests tallers als equipaments anomenats anteriorment.
Organitza: Districte de Sant Andreu

Seran tallers participatius que es 
portaran a terme en els següents 
barris:

Baró de Viver: Centre Cívic Baró de 
Viver, a l’entrada del Centre Cívic i 
Escola Baró de Viver.

Trinitat Vella: Centre Cívic Trinitat 
Vells i Escola d’adults.

La Sagrera: Casal de Barri La Sagrera 
u Agrupament Escolta i Guia Pau 
Casals, a la Plaça de Masadas.

El propòsit és promoure la reflexió 
del territori entorn dels conceptes 
de pau, violència i conflicte. Des 
de la metodologia socioafectiva, 
centrada en processos educatius 
que connecten amb l’aprenentatge 
emocional, des de la reflexió amb 
el nostre vincle amb la pau anirem 
creant una sèrie d’obres col·lectives 
desplegades en els diferents espais 
que ens permetran expressar el valor 
de la comunitat com a mecanisme 
de promoció i garantia de ciutats de 
pau, canvi i transformació social.
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“La pau després de la 
guerra? Recull d’arpilleres”

 Del 15 al 29 d’octubre
De dilluns a divendres  
de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 22 h

 Lloc: Casal del Barri Congrés-
Indians
Organitza: Casal del Barri  
Congrés-Indians, Centre Cívic  
Can Clariana Cultural i Grup  
d’Arpilleres de Congrés-Indians

Retrospectiva de les exposicions  
“Dona i Guerra Civil”, “Dona i postguerra” 
i “Dona i transició”, de les Arpilleres  
de Congrés-Indians. Un passeig per  
la memòria de la Guerra Civil 
espanyola, la falsa pau posterior i el 
resultat final durant la postguerra.
Exposició itinerant a Casal de Barri 
Congrés-Indians i Centre Cívic Can 
Clariana Cultural

“El comerç just  
i la banca ètica”

 Del 15 d’octubre  
al 15 de novembre
De dilluns a divendres de 9.30  
a 14.30 h i de 16 a 21.30 h
Dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

 Lloc: Centre Cívic Navas

A partir d’unes preguntes vinculades 
amb les injustícies i les desigualtats 
que provoca el comerç convencional, 
ens exposa un seguit de propostes 
que el comerç just i la banca ètica ens 
ajudaran a construir un món en el qual 
el comerç just sigui una realitat.

EXPOSICIONS
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“An der Grenze”
 Del 17 al 31 d’octubre

De dilluns a divendres  
de 10 a 14.30 h i de 16 a 21.30 h

 Lloc: Centre Cívic de la Sagrera 
“La Barraca”
Organitza: ONGD ALKARIA/ 
CC de la Sagrera “La Barraca”

Sarah Fischer en el seu darrer projecte 
An der Grenze (A la frontera) treballa 
en la frontera germanopolaca a 
partir d’observacions i entrevistes 
als seus habitants. La frontera, molt 
present en l’ideari col·lectiu, comporta 
la consciència del “nosaltres” vers 
“ells/elles”. Tanmateix, socialment, 
tant persones poloneses com 
alemanyes fan ús d’aquest espai comú 
interactuant entre elles en termes 
comercials, educatius i d’amistat. 
D’aquesta manera difuminen una 
separació geopolítica i històrica 
a través de la transformació 
sociocultural. L’obra artística està 
realitzada amb una tècnica de grafit 
puntejat sobre llenç blanc, de manera 
que crea imatges borroses on les 
formes no estan definides, mimetitzant 
la percepció de la frontera.

“Després de la Vall”
 Del 17 d’octubre  

al 8 de novembre

 Lloc: Espai Jove Garcilaso
Organitza: ONGD Alkaria/ 
Espai Jove Garcilaso

L’ONGD Alkaria realitza l’exposició 
“Després de la vall”, del fotògraf  
i membre de l’associació, Enric Garay.  

La sèrie fotogràfica proposa una 
reflexió sobre l’espai i la llar de les 
persones refugiades sirianes a la vall  
de la Bekaa, al Líban.

“Punts de vista  
de la pau al Níger”

 Del 21 d’octubre  
al 8 de novembre

 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
Organitza: DNíger.cat

Les sensacions que tenen de la pau  
en l’actualitat al Níger, recollides de les 
cartes rebudes de la joventut que viu 
al Foyer de Torodí, que han participat al 
projecte de Solidarització de Cultures 
amb joves de l’institut Alzina, i també 
les sensacions dels responsables 
d’algunes missions.

“Això (no) és real”
 Del 21 d’octubre al 

12 de novembre
De dilluns a divendres  
de 10 a 14 h i de 16 a 21.30 h
Dissabte de 10 a 14 h  
i de 16 a 21.30 h

 Lloc: Casal de Barri Torre  
de la Sagrera
Organitza: Casal de Barri Torre 
de la Sagrera i Torre Jussana

Exposició que ens permet reflexionar  
al voltant de la imatge que es projecta 
des dels mitjans de comunicació envers 
la diversitat, que pot ajudar a crear  
una opinió pública informada i crítica o,  
per contra, fomentar una opinió pública 
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esbiaixada, estigmatitzadora  
i discriminatòria.
Una visió crítica i curiosa sobre com 
es mostra la diversitat cultural en els 
mitjans de comunicació.

“The Blackway,  
de l’Àfrica a Europa  
per la porta del darrere”

 Del 4 al 22 de novembre

 Lloc: Centre Cívic Bon Pastor
Organitza: Centre Cívic  
Bon Pastor

Mostra de l’exposició “The Backway, 
de l’Àfrica a Europa per la porta del 
darrere”, de Ruido Photo amb Xavi 
Aldekoa. Una exposició que recull 
el testimoni de persones que viuen 
l’origen de la migració i que són 
afectades per aquest fenomen. Coneix 
la principal ruta migratòria des de 
l’Àfrica fins a Europa a partir de les 
experiències viscudes.

“Dones diverses”
 Del 4 al 29 de novembre

De dilluns a divendres  
de 9 a 14 h i de 16 a 21 h

 Lloc: Casal de Barri  
Can Portabella
Organitza: Ass. Acathi  
i Can Portabella

Textos, imatges i objectes simbòlics 
que parlen de violència en l’àmbit de la 
parella; en els serveis públics (violència 
estructural); vulneració de drets en 
l’àmbit formatiu, laboral o penitenciari; 
situacions d’explotació, discriminació, 

amenaces o agressions; manca de 
reconeixement/negació com a dones 
en cercles íntims com la família, les 
amistats, les relacions afectivosexuals, 
etc.

“La pau després de la 
guerra? Recull d’arpilleres”

 Del 5 al 21 de novembre
De dilluns a divendres  
de 10 a 14 h i de 16 a 22 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h 

 Lloc: Centre Cívic Can Clariana 
Cultural
Organitza: Casal del Barri  
Congrés-Indians, Centre Cívic 
Can Clariana Cultural i Grup  
d’Arpilleres de Congrés-Indians.

“Transit Tales”
 Del 14 al 30 de novembre

De dilluns a divendres  
de 10 a 14.30 h i de 16 a 21.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h i de 16 a 20 h

 Lloc: Centre Cívic Baró  
de Viver
Organitza: Districte de  
Sant Andreu / CC Baró de Viver

Projecte col·laboratiu derivat de la 
necessitat de qüestionar la imatge 
dominant de les persones que busquen 
asil a Europa, a través de diferents 
accions, trobades i tallers de fotografia 
participativa a Barcelona, París, Berlín 
i Brussel·les. Transit Tales vol ser, 
sobretot, una eina d’expressió, creació 
de comunitat i comprensió.
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D’ADRECES
BARÓ DE VIVER

Centre Cívic Baró de Viver  
C/ Quito, 8-10
93 256 50 97
barcelona.cat/ccbaroviver
ccbaroviver@bcn.cat

Metro: Baró de Viver (L1)
Bus: 11, 42, 60, B19 i N9
Bicing: estació 344

BON PASTOR

Biblioteca Bon Pastor
C/ Estadella, 64
93 498 02 16
barcelona.cat/bibbonpastor
b.barcelona.bp@diba.cat

Metro: Bon Pastor (L9, L10),  
La Verneda (L2)
Renfe: Sant Andreu Comtal
Bus: 11, 42, 60, B23, H4 
Bicing: estacions 340, 341

Centre Cívic Bon Pastor
Pl. Robert Gerhard, 3
93 314 79 47
barcelona.cat/ccbonpastor
dinamitzacio@ccbonpastor.cat

Metro: Bon Pastor (L9,L10)
Bus: H4, H8, 11, 42, 60, B23 
Bicing: estacions 340, 341

CONGRÉS-INDIANS

Casal de Barri Congrés-Indians 
C/ Manigua, 25-35
93 351 39 53
congresindians@bcn.cat

Metro: Congrés (L5) 
i Maragall (L4)
Bus: 19, 20, 32, 45, 47, 50,51, 71, 
H6, N1 i N6
Bicing: estacions 242, 247 

Centre Cívic 
Can Clariana Cultural
C/Felip II, 222
93 763 72 99
info@canclariana.cat

Metro: Virrei Amat (L5), Maragall 
(L4 i L5), Fabra i Puig (L1)
Bus: D40, D50, H6, V25, V27, 
V29, 19, 34, 47, 82, 122, 132, 191, 
N1, N4, N6
Bicing: estacions 244, 242

LA SAGRERA

Biblioteca  
La Sagrera – Marina Clotet 
C/ del Camp del Ferro, 1-3
93 340 86 75
b.barcelona.mc@diba.cat
ajuntament.barcelona.cat/
biblioteques/biblasagrera

Metro: La Sagrera (L1, L5)  
i Onze de Setembre (L9, L10)
Bus: 11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 126, H8
Bicing: estacions 250, 252
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Centre Cívic La Sagrera - 
La Barraca 
C/ Martí Molins, 29
93 351 17 02
cclasagrera@bcn.cat
barcelona.cat/cclasagrera

Metro: La Sagrera (L1, L5) 
i Onze de Setembre (L9, L10)
Bus: 11, 26, 34, 36, 40, 62, 96, 
126, H8
Bicing: estació 249

Espai 30. Ateneu Sagregenc 
C/ de Hondures, 30 
93 515 76 54
info@fee30.cat
espai30lasagrera.cat

Metro: La Sagrera (L1, L5, L9, 
L10)
Renfe: La Sagrera (R3, R4, R12)
Bus: V27, 126, 34, N9, H8, B24, 
62, 96
Bicing: estació 423

Espai Jove Garcilaso 
C/Garcilaso, 103 
Tel: 93 256 29 59; 
espaijovegarcilaso.org
info@espaijovegarcilaso.org

Tren Rodalies, estació La Sagrera
Metro: La Sagrera (L1 i L5, L9, 
L10)
Bus: V27, H8,20, 62, 96, 126, N3
Bicing: estació 246

Casal de Barri 
Torre de La Sagrera 
C/ de Berenguer de Palou, 64-66 
93 153 83 81
info@torrelasagrera.org
torrelasagrera.org 

Metro: La Sagrera (L5 i L9)
Bus: V31, V29, 34, 126, H8
Bicing: estació 391

NAVAS

Centre Cívic Navas
Ptge. Dr. Torrent, 1
93 349 35 22
ccnavas.cat / ccnavas@bcn.cat

Metro: Navas (L1)  
i Camp de l’Arpa (L5)
Bus: 68, 94, 95, H8, L52, L82, M12
Bicing: estació 239

SANT ANDREU

Ateneu L’Harmonia
C/ Sant Adrià, 20
Recinte Fabra i Coats
93 256 60 85
informacio@ateneuharmonia.cat
ateneuharmonia.cat
Metro: Sant Andreu (L1)
Renfe: R2 Sant Andreu Comtal
Bus: 11, 35, 40, 73, 126, B20, B22  
i N9, H8, V31
Bicing: estacions 257, 256, 260
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Biblioteca Ignasi Iglésias- 
Can Fabra
C/ Segre, 24-32
93 360 05 50
b.barcelona.ii@diba.cat
barcelona.cat/bibcanfabra

Metro: Sant Andreu (L1)
Bus: 11, 35, 40, 73, 126, B20, B22, 
N9, H8, V31
Tren: R2 Sant Andreu Comtal
Bicing: estacions 257, 256, 260

Casal de Barri Can Portabella
C/ de Virgili, 18
93 597 01 94
informacio@canportabella.cat
canportabella.cat

Metro: Onze de Setembre (L9, 
L10)
Bus: 11, 34, 129, H8, N9, V31
Bicing: estacions 253, 254

Centre Cívic Sant Andreu
C/ Gran de Sant Andreu, 111
93 311 99 53
barcelona.cat/ccsantandreu
infoccsa@bcn.cat

Metro: Fabra i Puig (L1)
Bus: B20, 40, 35, 34, 12 i 11
Bicing: estacions 254, 256, 257

Centre Municipal de Cultura 
Popular de Sant Andreu
C/ Arquímedes, 30
93 345 25 84
informació.cmcpsa@encis.coop

Metro: Torres I Bages (L1)
Bus: 62, 96, 126, 173, B19, N3, 
N9, H4
Bicing: estacions 258, 259, 285

Recinte Fabra i Coats
C/ Sant Adrià, 20
93 256 61 50
fabracoats@bcn.cat
ajuntament.barcelona.cat/
fabraicoats/es

Metro: Sant Andreu (L1)
Renfe: Sant Andreu Comtal
Bus: 11, 40, 73, 126, N9
Bicing: estació 12

Societat Cultural i Esportiva 
La Lira
C/ Coroleu, 15
93 667 62 17
infolalira@gmail.com
scelalira.cat

Metro: Sant Andreu (L1),  
Fabra i Puig (L1)
Bus del barri: 126
Bicing: estació 272
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TRINITAT VELLA

Biblioteca Trinitat Vella- 
J. Barbero
C/ Galicia, 16
93 706 40 02
b.barcelona.tv@diba.cat
bcn.cat/bibtrinitatvella

Metro: Trinitat Vella (L1)
Bus: 11, 40, 60, 62, 76, 96, 97, 
104, 126, 127
Bicing: estacions 269, 270, 267, 
258

Centre Cívic Trinitat Vella- 
Espai Foradada
C/ Foradada, 36
93 345 70 16
Informació.cctrinitatvella@
gmail.com
barcelona.cat/cctrinitavella

Metro: Trinitat Vella (L1)
Bus: 126, 60, 62, 11, 76, V31
Bicing: estacions 269, 271

Centre Cívic Trinitat Vella- 
Espai Via Barcino
Via de Barcino, 27
93 345 70 16
Informació.cctrinitatvella@
gmail.com
barcelonja.cat/cctrinitatavella

Metro: Trinitat Vella (L1)
Bus: 126, 60, 62, 11, 76, V31
Bicing: estacions 269, 271
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PLA DIRECTOR DE 
COOPERACIÓ PER A LA 
JUSTICIA GLOBAL DE 
BARCELONA 2018-2021 

Els plans directors són el principal 
instrument de planificació de la 
cooperació de l’Ajuntament de 
Barcelona. La cooperació per a la 
justícia global planteja quatre fites 
a aconseguir, la justícia econòmica, 
la justícia ambiental, la justícia de 
gènere i el dret de les persones al 
refugi, a desplaçar-se i a migrar.

Els objectiu de la cooperació per 
promoure la cultura de pau i la 
no-violència:

• Promoure l’educació per la pau.
• Contribuir a revertir els factors 

que generen i reprodueixen la 
violència estructural i cultural 
en les cuitats, i prevenir 
l’extremisme violent.

• Enfortir les capacitats de les 
administracions municipals i 
les entitats de la societat civil 
adreçades a l’erradicació de les 
violències urbanes i, en especial, 
la violència de gènere.

• Augmentar les capacitats 
institucionals de les ciutats i de 
la societat civil per a la resolució 
no violenta de conflictes, la 
mediació, la reconciliació i la 
reparació de les víctimes.

• Contribuir a garantir la protecció 
dels grups més vulnerables 
contra les violències urbanes i 
donar suport a les víctimes.

• Promoure municipis 
desmilitaritzats i desarmats.

AGENDA 2030 

És un pla d’acció que neix del 
compromís dels estats membre 
de les Nacions Unides, que tenen 
com a objectiu principal vetllar per 
la protecció de les persones, el 
planeta i la prosperitat. L’any 2000, 
els països membres de les Nacions 
Unides van acordar aconseguir els 
Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni (ODM) per a l’any 2015. En 
acabar el període de compliment 
d’aquests ODM, el 25 de setembre 
de 2015, els 193 estats membres 
de tot el món es van comprometre 
a adoptar l’Agenda 2030, un 
programa impulsat per l’ONU 
que forma part del Programa 
de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament, i que aborda 
17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), que al seu torn 
es disgreguen en 169 metes a 
aconseguir. L’Agenda 2030 és una 
crida a l’acció global durant els 
següents 15 anys. 
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L’objectiu nº 16: Pau, justícia  
i institucions sòlides

Principals fites:

• 16.1 Reduir totes les formes de 
violència i les corresponents 
taxes de mortalitat en tot el mon.

• 16.2 Posar fi al maltracte, 
l’explotació, la tracta i totes les 
formes de violència i tortura 
contra els nens.

• 16.3 Promoure l’estat de 
dret en els plànols nacional i 
internacional i garantir la igualtat 
d’accés a la justícia per a tothom.

• 16.4 Reduir significativament les 
corrents financeres i d’armes 
il·lícites, enfortir la recuperació 
i devolució dels actius robats i 
lluitar contra totes les formes de 
delinqüència organitzada.

• 16.5 Reduir considerablement la 
corrupció i els suborns en totes 
les seves formes.

• 16.6 Crear a tots els nivells 
institucions eficaces i 
transparents que rendeixin 
comptes.

• 16.7 Garantir l’adopció en tots 
els nivells de decisions inclusives, 
participatives i representatives 
que responguin a les necessitats.

• 16.8 Ampliar i enfortir la 
participació dels països en 
desenvolupament en les 
institucions de governança 
mundial.

• 16.9 Proporcionar accessos 
a una identitat jurídica per a 
tots, en particular mitjançant el 
registre de naixements.

• 16.10 Garantir l’accés públic a la 
informació i protegir les llibertats 
fundamentals, de conformitat 
amb les lleis nacionals i els 
acords internacionals.

• 16.A Enfortir les institucions 
nacionals pendents, fins i 
tot mitjançant la cooperació 
internacional, per crear a tots 
els nivells, particularment en els 
països en desenvolupament, la 
capacitat de prevenir la violència 
i combatre el terrorisme i la 
delinqüència.

• 16.B Promoure i aplicar lleis i 
polítiques no discriminatòries 
a favor del desenvolupament 
sostenible.
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Districte de
Sant Andreu 

Les dades contingudes en aquest programa 
són correctes l’1 d’octubre de 2019.
Podeu consultar-ne els possibles canvis 
o modificacions a: 
barcelona.cat/santandreu
facebook.com/DistricteSantAndreu/
twitter.com/bcn_santandreu

Col·laboren: Barcelona Film Comission, BCN Acció 
Intercultural, biblioteques de Barcelona, casals de barri, centres 
cívics, Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, 
Centre Cultural i Esportiu La Lira, Consell de Solidaritat i 
Cooperació Internacional del Districte de Sant Andreu, Espai 
30 Ateneu Sagrerenc, Espai Jove Garcilaso, Grup d’Arpilleres 
del Casal de Barri Congrés-Indians, ICUB (Institut de Cultura 
de Barcelona), ONGD Alkaria, Parròquia Sant Pacià i SETEM 
Catalunya, Taula d’Economia Cooperativa, Social i Solidària  
del Districte de Sant Andreu.


